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  CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI   LĂCUSTENI 
  JUDEŢUL VÂLCEA 
 
 
 

                           PROCES–VERBAL 
 
 
          Încheiat azi 05.10.2018, în ședință extraordinară a Consiliului Local al 
comunei Lăcusteni, judeţul Vâlcea.  
          Şedinţa este deschisă de către d-nul. Constantin Nicolae, președinte de şedinţă, 
care constată că şedinţa este legal constituită fiind prezenți un număr de 8 din 9 
consilieri locali aleşi în funcţie.  
 
          Este prezentată ordinea de zi: 
         1. Analizarea salubrizării comunei Lăcusteni, urmare a situaţiei create de 
încetarea contractului de prestări servicii încheiat cu firma S.C BRAI CATA S.R.L., 
invitat domnul Popescu Cristian director al S.C BRAI CATA S.R.L; 
         2.  Proiect de hotărâre privitor la alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul 
local, pentru achiziţionarea de pubele colectare deşeuri. 
         3. Diverse. 
          Supusă la vot ordinea de zi este aprobată cu 8 voturi „pentru” din 8 consilieri 
locali prezenți. 
          Se trece la punctul 1 al ordinii de zi: Analizarea salubrizării comunei 
Lăcusteni, urmare a situaţiei create de încetarea contractului de prestări servicii 
încheiat cu firma S.C BRAI CATA S.R.L., invitat domnul Popescu Cristian 
director al S.C BRAI CATA S.R.L.   
         D-nul. primar – am convocat această şedinţă pentru a vă aduce la cunoştinţă 
situaţia generată de faptul că firma de salubrizare S.C BRAI CATA S.R.L. nu a 
mai dorit prelungirea contractului de prestări servicii, invocând motive de 
ineficienţă economică, încasările neacoperind costurile din cauza numărului mic de 
contracte încheiate cu cetăţenii. Pentru luna octombrie, primăria a solicitat firmei 
de salubrizare ridicarea gunoiului colectat in acţiunile derulate cu ocazia lunii 
curăţeniei. Ar trebui ca peste 50% din gospodării să încheie contracte de 
salubrizare, pentru că alternativa va fi să introducem o taxă de salubrizare. 
       D-nul. Puchin – în Mazili va urca maşina de salubrizare? 
       D-nul. primar – va urca. Ne-am gândit să achiziţionăm un număr de 
tomberoane pe care să le dăm în custodie cetăţenilor ca vor încheia contracte de 
salubrizare. De la anul trebuie colectat gunoiul selectiv. 
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       D-nul. Tistu – mulţi au reziliat contractele pe care le-au avut încheiate cu firma 
de salubrizare. 
       D-nul. primar – sunt cel puţin 350 de gospodării care pot încheia contracte şi 
pot plăti fără probleme. 
       La şedinţă participă d-nul. Popescu Cristian director SC BRAI CATA SRL 
care prezintă problemele cu  salubrizarea la nivelul judeţului. Problemele au 
început după închiderea gropii de la Măldăreşti. Se arată că au fost întâlniri cu 
factorii de conducere ai judeţului când s-a propus ca gunoiul să fie dus la 4 km de 
Rm. Vâlcea la Feţeni, demers rămas fără nici un rezultat. Din această cauză s-a 
apelat la gropile de gunoi din judeţele vecine, singurii care au acceptat au fost cei 
de la Baia de Fier, Gorj, unde firma ave încheiat contract de salubrizare. 
       În continuare este prezentată situaţia financiară a firmei care are pierderi mari, 
de aceea nu au mai fost prelungite contractele care au ajuns la termen, şi nu vor 
mai fi prelungite nici contractele în vigoare acum cu localităţile în care  acestea vor 
ajunge la termen anul viitor. În toate aceste localităţi gradul de contractare este 
foarte mic, de exemplu: Lăcusteni 12,28%, (din care grad de colectare 66%), 
Zătreni 10%, Livezi 14%. 
       D-nul. director Popescu, propune ca în această lună, firma să ridice gunoiul şi 
să plăteasă primăria, alte primării cum este Zătreni prelungind această situaţie până 
la sfârşitul anului.   
      D-nul. primar – dacă vom plăti un serviciu prestat cetăţenilor, este posibil ca 
aceste sume să fie imputate de Curtea de Conturi. 
      D-nul. Tistu – dacă vor  fi încheiate contracte de salubrizare cu cetăţenii până  la 
01.11? 
      D-nul. Popescu – sunt de acord. 
      D-nul. Constantin – prea uşor s-au reziliat contractele de salubrizare cu cetăţenii. 
      D-nul. director  Popescu – conform statisticii un om produce 1 m3 gunoi pe an. 
Gradul de reciclare trebuie să fie 38% în 2018 şi 42% în 2019.  
      D-nul Puchin – căte contracte ar trebui încheiate cu cetăţenii pentru ca firma să 
nu mergă pe pierderi? 
      D-nul. director  Popescu – cam de trei ori mai multe decât erau încheiate în 
timpul vechiului contract. Vom face un calcul exact. Care este populaţia localităţii?  
      D-nul. primar – puţin peste 1400 locuitori. Ar trebui luată în considerare nr. de 
gospodării. Vom discuta şi noi cu cetăţenii pentru că alternativa va fi introducerea 
unei taxe pe salubrizare pentru toţi cetăţenii. Sperăm că vor fi încheiate suficiente 
contracte între firma de salubrizare şi cetăţeni. Dacă vor fi încheiate 300 de contracte 
cu cetăţeni veţi fi de acord cu încheierea unui nou contract de preluare a serviciului 
de salubrizare? 
      D-nul. director  Popescu – vom face un calcul exact. 
      D-nul. Rada -  dacă ne întreabă oamenii de preţ? 
      D-nul. director  Popescu – 77 lei/m3+TVA. 
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       Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privitor la alocarea 
sumei de 20.000 lei de la bugetul local, pentru achiziţionarea de pubele colectare 
deşeuri. 
      D-nul. primar prezintă proiectul de hotărâre.  
      Supus la vot punctul 2 al ordinii de zi este aprobată cu 8 voturi „pentru” din 8 
consilieri locali prezenți. 
      La punctul 3 al ordinii de zi: Diverse, nu au mai existat discuţii. 
      Văzând că nu mai sunt subiecte de dezbătut pe ordinea de zi, d-nul. Constantin 
Nicolae, președintele de şedinţă, declară închise lucrările şedinţei extraordinare. 
      Pentru care, am încheiat prezentul proces verbal.   
 
       
          Lăcusteni, 05.10.2018 
 
 
 
 
     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                   
       CONSTANTIN NICOLAE                                               SECRETAR,    
                                                                                           BRĂNESCU ADRIAN         


